
Auto Bakker Cookiebeleid 
 
In dit cookie beleid van Auto Bakker wordt uiteengezet op welke wijze via de website van Auto 
Bakker cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of 
mobiele telefoon (hierna: “ Randapparatuur”). In dit cookie beleid wordt tevens aangegeven voor 
welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit cookie 
beleid aandachtig door te nemen. 
 
Deze verklaring inzake cookies is van toepassing op alle merk, campagne en van Auto bakker. U 
wordt gevraagd bij het openen van www.autobakker.nl om akkoord te gaan met de optimale website 
ervaring. Hierbij staan alle cookies ingeschakeld. Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit via cookie 
instellingen aanpassen. Dit kan van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u op de Auto Bakker 
website bent. 
 
Wat zijn cookies? 
Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een 
internetserver en dat op de vaste schijf van jouw computer wordt geplaatst. Een cookie houdt 
bijvoorbeeld gegevens bij van de wijze waarop je onze website bezoekt en bevat een aantal gegevens 
over jouw bezoek. De meeste cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en 
gebruiksvriendelijk is. 
Op onze website maken wij gebruik van allerlei soorten cookies. Onze cookies houden de volgende 
gegevens bij: 

• jouw voorkeuren en taalinstellingen van jouw webbrowser; 
• specifieke gegevens om jouw bezoek aan de website mogelijk te maken; 
• informatie over de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze website te gaan; 
• informatie over jouw klikgedrag op de website en het gebruik van de website; 
• gegevens die door jouw browser verstuurd worden, zodat wij de inhoud en de presentatie 

van onze website aan kunnen passen op basis van jouw browsertype. 
 
Waar gebruiken wij cookies voor? 
Wij gebruiken cookies om de website eenvoudiger in gebruik te maken en om de website en onze 
producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt 
om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze website te verbeteren. Ook 
gebruiken wij cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee wij 
inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze website, zodat wij de 
structuur en inhoud van de website kunnen verbeteren. Wij kunnen u op basis van deze informatie 
niet persoonlijk identificeren. In sommige gevallen koppelen wij cookies van onze website aan bij ons 
bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie nog beter op uw 
persoonlijke voorkeur af te stemmen. Cookies die dit koppelen mogelijk maken, vallen altijd onder 
onze categorie “optimale cookies”. Wanneer u niet wenst dat deze koppeling van gegevens 
plaatsvindt, kunt u voor de categorie “functionele” of “noodzakelijke” cookies kiezen. 
 
Welke cookies gebruiken wij? 
Als bezoeker kunt u kiezen voor drie gradaties van cookiegebruik. Bij de keuze voor noodzakelijk 
cookies ontvangt u een minimum set van cookies, waarbij sommige functionaliteiten op de website 
wegvallen. Bij de keuze voor optimaal, de standaard instelling, krijgt u de meest rijke website 
ervaring zoals u altijd gewend was. Er zijn drie categorieën die mogelijk gebruikt worden op de 
websites: 
 



Noodzakelijk Cookies 
Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen Vakgarage websites te bekijken en de functies op de 
websites te gebruiken, zoals formulieren. Daarnaast worden er anonieme cookies gebruikt om inzicht 
te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website. Dit zijn zogenaamde analytics cookies. 
 
Functionele cookies 
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert.  
 
Analytische cookies 
Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website 
gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze website blijven verbeteren in 
jouw voordeel.  
 
Social media, reclamecookies en aanbevelingen 
Wij plaatsen deze cookies voor social media en reclame op onze webwinkel. Ook derde partijen 
kunnen deze cookies plaatsen op onze website. Wij plaatsen ook social media en reclamecookies op 
websites van derden. De informatie uit deze cookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we 
zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen 
kunnen doen. Met deze social media en reclamecookies houden we ook bij welke advertenties je 
hebt gezien. 
 
Optimale Cookies 
Met deze instelling kiest u voor de beste Auto Bakker ervaring op, maar ook buiten de Auto Bakker 
website. Relevante content en/of advertenties worden beperkt getoond en voorkeuren worden 
vastgelegd waardoor we beter in staat zijn een relevant aanbod te doen op onze website(s). Ook 
kunnen in sommige gevallen cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens 
gekoppeld worden. 
 
Cookie-instellingen in je browser 
Wil je je cookie-instellingen aanpassen? Gebruik dan onze tool bovenin deze pagina om je cookie-
instellingen te wijzigen. Om deze tool te gebruiken, heb je een browser nodig die JavaScript 
ondersteund. Wanneer dit niet zo is, kan je de cookies op www.autobakker.nl beheren via de 
instellingen in jouw browser. Hoe dit werkt is browserafhankelijk. 
Je kunt zelf de cookie-instellingen op ieder moment aanpassen in jouw browser om bepaalde cookies 
te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan je via de "Help"-functie van die browser 
de informatie vinden om je cookie-instellingen aan te passen. 
Indien je er middels jouw browser voor zorgt dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd, kan 
het zo zijn dat sommige functies op onze website niet meer (optimaal) functioneren. 
 

Privacyverklaring 
Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. In onze privacy 
verklaring vindt je onder meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hoe onze 
beveiliging is geregeld en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen.   
 
Wij passen ons cookiebeleid aan wanneer onze website verandert of de regels rondom cookies 
wijzigen. Je kunt de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen door onderaan elke pagina te 
klikken op de link naar het cookiebeleid van Suzuki.nl. 


